POTENSI DAERAH

POTENSI WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
Sektor Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor andalan Kabupaten Gayo Lues. Sektor ini merupakan
penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gayo Lues. Tidak salah jika sektor ini dijadikan
sektor vital dan strategis sehingga mendapat prioritas utama dalam pembangunan.
Adapun peranan sektor pertanian beserta subsektornya terhadap PDRB (adhk) adalah
sebagai berikut.
Kestrategisan sektor pertanian ini didukung oleh faktor iklim dan kondisi geomorfologis
wilayah Gayo Lues yang berada pada daerah dataran tinggi dengan tanahnya yang
subur, yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian, baik untuk tanaman
pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Berikut tabel pemanfaatan lahan
di Kabupaten Gayo Lues kondisi tahun 2009.
Pemanfaatan Lahan
Permukiman dan Transmigrasi
Pertanian
Peternakan
Perkebunan
RTH
Hutan Produksi
Hutan dan Kwasan Lindung
Jumlah

Luas (km2)
43,12
197,61
44,14
732,26
0,60
750,54

Persentase (%)
0,75
3,45
0,77
12,80
0,01
13,12

3951,31

69,08

5719,58

100

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa pemanfaatan lahan untuk areal pertanian,
peternakan dan perkebunan sangat terbatas hanya sekitar 16 persen dari total luas
wilayah Kabupaten Gayo Lues. Namun demikian, dengan program intensifikasi dan
diversifikasi komoditi pertanian, maka produksi pertanian di Kabupaten Gayo Lues
relatif masih tetap terjaga kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues tetap peduli akan kelestarian hutan dan lingkungan sehingga
petani diarahkan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dibanding harus merambah
hutan yang seharusnya tetap dijaga demi terciptanya keseimbangan alam.
Selain itu, Gayo Lues dikaruniai hutan dengan varietas tumbuhan yang kaya dengan
5 (hulu) sungai besar di Aceh berada pada wilayah Gayo Lues, sehingga keterpaduan
antara keseimbangan alam dan kemajuan sektor pertanian harus tetap dijaga.
Subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pembangunan pada subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura diarahkan
pada upaya peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian serta
mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan,
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komoditi-komoditi ekspor,
meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan
berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta untuk
mengembangkan potensi pertanian.
Semenjak dahulu, Kabupaten Gayo Lues terkenal akan komoditi berasnya yang terasa
enak dan pulen. Varietas padi Gayo Lues tersebar di beberapa kecamatan, namun
sentra produksi padi di Gayo Lues terpusat pada kawasan sekitar aliran sungai Aih

Tripe (sebagian Kecamatan Dabun Gelang dan pinggiran kecamatan Blangkejeren), dan
sebagian besar wilayah Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Jerango.
Total produksi padi Kabupaten Gayo Lues per tahun adalah sebesar kurang lebih
60.847 ton, dengan luas total areal persawahan produktif seluas kurang lebih 14.044
ha, ini artinya per hektar sawah dapat menghasilkan 4,49 ton padi.
Semenjak tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga mulai menggalakkan
varietas jagung, melalui program yang dinamakan Gemasih (Gerakan Masyarakat Petani
Sejahtera Hutan Lestari). Peluncuran program ini bertujuan untuk mendongkrak taraf
hidup petani, selain itu program ini juga bertujuan untuk mengarahkan masyarakat
(petani) untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada, sehingga pembukaan lahan baru di
kawasan hutan yang dilindungi dapat direduksi. Awal mula pelaksanaan program ini,
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah berhasil menggarap lahan tidur potensial seluas
5.000 ha dari lahan tidur potensial keseluruhan seluas kurang lebih 20.000 ha.
Setelah lebih 2 tahun program ini berjalan, maka saat ini produksi komoditi jagung
Gayo Lues telah mencapai produksi 26.250 ton per trimester. Tentu dengan semakin
banyaknya masyarakat yang merasakan manfaat dari implementasi program ini,
produksi jagung Gayo Lues akan ikut juga meningkat.
Pada pertengahan tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga memperkenalkan
tanaman pisang sebagai komoditi baru bagi petani di Gayo Lues. Hal ini didasari atas
kegelisahan pemangku kebijakan dalam menyikapi fakta bahwa bahan baku jajanan
pisang goreng di Gayo Lues, didatangkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, padahal
Kabupaten Gayo Lues memiliki tanah yang subur yang cocok untuk budidaya tanaman
pisang. Setelah berbagai langkah yang dilakukan, maka pada saat ini, pisang telah
berhasil menjadi salah satu komoditi pertanian utama di Kabupaten Gayo Lues. Pada
tahun 2010 saja Kabupaten Gayo Lues telah berhasil menghasikan 3.000 ton pisang
per tahun, sehingga kebutuhan pisang di dalam daerah relatif dapat terpenuhi.
Selain pisang, frutikultur lain yang menjadi andalan Kabupaten Gayo Lues adalah nenas,
durian, manggis (orang Gayo juga sering menyebutnya geste), dan jeruk. penyebaran
tanaman buah-buahan ini tersebar di beberapa kecamatan di Gayo Lues, sehingga secara
skala lokal dapat dikatakan memiliki indikasi geografis, karena buah-buahan di satu
lokasi wilayah memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain.
Sentra produksi nenas di Gayo Lues terpusat di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan
Blang Jerango. Nenas Peparik telah terkenal hingga ke luar daerah, sehingga sering
dijadikan oleh-oleh jika ada pendatang yang kebetulan melancong ke kampung ini.
Bahkan dalam beberapa kesempatan buah nenas ini sengaja dipesan oleh orang luar
untuk dipasarkan di daerah mereka. Total produksi nenas dalam sekali panen sebesar
656 ton dalam 92 hektar lahan tanam. Jumlah ini terkadang tidak cukup mengingat
tingginya permintaan akan buah ini.
Durian merupakan buah yang sangat digemari oleh masyarakat Gayo, sehingga tidak
heran jika tanaman ini menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh orang Gayo
sejak beberapa dekade silam. Sentra produksi buah ini tersebar di beberapa kawasan,
namun yang paling dikenal oleh penduduk lokal maupun luar daerah adalah durian
dari Kecamatan Pining dan dari Kecamatan Puteri Betung tepatnya dari Kampung
Gumpang. Durian dari Pining terkenal dengan bentuk buahnya yang khas, rasanya yang
lezat, dan daging buahnya yang tebal. Jika tiba musim durian di Pining, masyarakat

akan berbondong-bondong datang ke Pining, hanya untuk sekedar menikmati buah
duriannya. Total produksi komoditi durian dari luas lahan sekitar 59 hektar adalah
sebesar 249 ton dalam sekali panen.
Frutikultur lain yang juga potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues
adalah tanaman jeruk. Iklim tropis Kabupaten Gayo Lues menyebabkan tanaman
tropis seperti buah jeruk dan sejenisnya dapat tumbuh subur dan buahnya berkualitas
baik. Sentra produksi jeruk di Kabupaten Gayo Lues terpusat di Kecamatan Tripe Jaya
dengan luas areal lahan seluas 30 hektar, dan total produksi per sekali panen sebesar
224 ton. Adapun jenis jeruk yang telah dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues adalah
jenis jeruk keprok. Total produksi jeruk keprok ini dalam sekali panen adalah 472
ton dengan luas areal lahan seluruhnya mencapai 71 hektar yang tersebar di beberapa
kecamatan.
Tebu juga merupakan komoditi yang menjadi salah satu pilihan petani untuk
dikembangkan di Gayo Lues. Tanaman tebu biasanya diolah oleh para petani dengan
cara tradisional untuk kemudian dijadikan bahan untuk pembuatan gula merah
(manisan) berbahan tebu. Sentra produksi tebu di Kabupaten Gayo Lues adalah di
Kecamatan Blang Jerango dan Blang Pegayon. Total produksi tebu Kabupaten Gayo
Lues per tahun adalah sebanyak 7,06 ton dengan luas areal lahan seluruhnya mencapai
24,7 hektar.
Gayo Lues juga menjadi surga bagi tumbuh suburnya tanaman sayur-sayuran seperti
cabe merah, cabe rawit, bawang merah, tomat, jahe, dan sayur-sayuran lainnya. Selain
cabe merah dan cabe rawit, kapasitas produksi sayur-sayuran tadi belum cukup untuk
dijadikan komoditi dagang ke luar daerah, namun untuk kebutuhan lokal relatif dapat
terpenuhi. Khusus untuk cabe merah, komoditi ini telah menjadi komoditi dagang
utama masyarakat Gayo Lues yang biasanya langsung dipasarkan ke Medan. Cabe
merah Gayo Lues sangat terkenal akan rasa pedasnya yang khas dan gurih. Berikut
grafik kapasitas produksi tanaman sayur-sayuran Kabupaten Gayo Lues.

Subsektor Perkebunan
Peran subsektor perkebunan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues sektor
pertanian terasa sangat nyata, hal ini mengingat subsektor perkebunan merupakan
salah satu kontributor utama PDRB Kabupaten Gayo Lues sektor pertanian. Komoditi
perkebunan Kabupaten Gayo Lues seperti kopi, kakao, kemiri, tembakau, sere wangi,
nilam, aren, kelapa, dan pinang telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai sentra produksi utama bagi kebutuhan komoditi tersebut (terutama kemiri, tembakau,
sere wangi dan nilam) untuk wilayah pemasaran Medan. Kapasitas produksi komoditi
tersebut telah memberikan efek positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat
sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Gayo Lues. Berikut gambaran mengenai total produksi, luas areal lahan dan sebaran
lokasi komoditi tanaman perkebunan Kabupaten Gayo Lues kondisi tahun 2010.

Subsektor Peternakan
Semenjak masih berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara,
ternak dari Gayo Lues telah dikenal luas hingga ke wilayah Sumatera Utara. Hal ini
didukung oleh kontur tanah Gayo Lues yang berbukit-bukit dan banyaknya padang
rumput di selang-seling hutan Pinus. Teknik yang masih banyak dipakai oleh para
petani ternak dalam memelihara ternaknya terutama ternak besar adalah dengan cara
melepas hewan ternaknya ke padang rumput pada pagi hari dan memasukkannya ke
kandang pada sore hari (ngaro). Berikut jumlah populasi hewan ternak di Gayo Lues
beserta hasilnya.

Subsektor Kehutanan
Potensi kehutanan Kabupaten Gayo Lues sangat menjanjikan. Dengan hampir sekitar 71
persen luas wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan kawasan hutan yang dilindungi.
Sebagian kawasan yang dilindungi tersebut merupakan Taman Nasional Gunung Leuser
yang dicanangkan oleh dunia internasional sebagai paru-paru dunia. Dengan demikian,
maka Kabupaten Gayo Lues dapat digolongkan sebagai kabupaten konservasi.Selain
kekayaan akan biodiversitas dari tumbuh-tumbuhan tropis yang heterogen, Kabupaten
Gayo Lues juga ditumbuhi hutan Pinus yang termasuk ke dalam hutan homogen. Hutan Pinus ini membentang luas ke hampir semua kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.
Dengan kekayaan hutan yang luar biasa tersebut, maka tidak heran jika Kabupaten
Gayo Lues terus berupaya melestarikan keasriannya tanpa mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut.
Saat ini, banyak komoditi hasil olahan hutan yang telah dikembangkan menjadi mata
pencaharian masyarakat Gayo Lues diantaranya adalah getah pinus, kerajinan grupel,
madu hutan, dan kerajinan anyaman bambu. Grupel merupakan kerajinan pembuatan
kursi, meja atau hiasan rumah dari batang atau akar pohon yang telah mati
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga sedang berusaha untuk menjalankan
carbon trading. Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara
signifikan. Carbon trading adalah sebuah mekanisme yang pada intinya menjual cadangan carbon yang dikandung oleh hutan Gayo Lues kepada masyarakat internasional
(utamanya Amerika dan Eropa) sebagai kompensasi mereka dalam usaha pelestarian
lingkungan. Selain itu, hutan Gayo Lues juga dijadikan salah satu objek ekowisata,
diantaranya dengan memfasilitasi tersedianya areal camping, trakking, mountainering, dan climbing.
Selain demi kepentingan ekonomi, upaya pelestarian lingkungan ini dilakukan juga
demi terciptanya keseimbangan ekosistem, dan demi terjaganya habitat bagi satwa
yang dilindungi seperti harimau, orangutan, gajah, rusa, beruang, burung, maupun
serangga, dan agar terpeliharanya debit air permukaan maupun air bawah tanah.
Areal Penggunaan Lahan Gayo Lues

Subsektor Perikanan
Kabupaten Gayo Lues kaya akan sumberdaya air. Daerah hulu 5 (lima) sungai besar di
Aceh.berada pada kawasan Gayo Lues. Potensi perikanan Gayo Lues telah menjadikan
sektor perikanan sebagai andalan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Berbagai jenis ikan air tawar telah dikembangkan dan dibudidayakan di Gayo Lues
diantaranya ikan mas, ikan mujair, ikan lele (maut), ikan gabus, belut dan ikan jurung.
Sedangkan ikan yang tidak dibudidayakan (perikanan tangkap) diantaranya adalah ikan
gegaring yang hanya hidup di sungai deras Gayo Lues. Berikut potensi perikanan gayo
lues dirinci menurut produksi yang tersebar di beberapa sentra produksi.

Sektor Pertambangan dan Energi
Kekayaan alam Gayo Lues tidak hanya dari kesuburan tanah atau dari keanekaragaman
hayatinya saja, namun Gayo Lues juga kaya akan kandungan sumberdaya mineral.
Kekayaan mineral Kabupaten Gayo Lues ini telah menarik minat banyak perusahaan
tambang untuk menjalankan aktifitas eksplorasinya di daerah ini. Beberapa bahan
mineral yang telah dilakukan tahap eksplorasi antara lain, mika, marmer, feldspar,
emas DMP, dan lain-lain. Berikut perkiraan potensi bahan tambang yang terdapat di
wilayah Kabupaten Gayo Lues (sumber: Dinas Pertambangan dan Energi dalam GLDATahun 2011).
Sektor Energi
Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah dimana terdapat hulu sungai-sungai besar di
Aceh. Sungai-sungai tersebut antara lain, Aih Teripe (Sungai Tripa), Aih Alas (Sungai
Alas), dan Aih Tamiang (Sungai Tamiang).
Potensi ini terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, agar suatu
saat nanti, Kabupaten Gayo Lues memiliki sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) yang dapat mengaliri listrik di sekitar wilayah Kabupaten Gayo Lues. Peluang
ini, terus dijajaki pemerintah dengan mencoba menjalin kerja sama dengan investor yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik. Berdasarkan beberapa kajian
ringan, maka daerah yang cocok untuk dibangun sebuah bendungan PLTA adalah di
daerah Tampur, Pining. Namun, hal ini tentu harus dikaji secara lebih mendalam dari
berbagai aspek yang diperlukan.

Akan tetapi, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten lebih fokus untuk membangun
beberapa PLTMH di berbagai lokasi untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat
Gayo Lues. Beberapa titik lokasi PLTMH di Gayo Lues, antara lain, PLTMH Rerebe,
PLTMH Aih Nuso, PLTMH Meloak, PLTMH Marpunge, PLTMH Pepelah, PLTMH Ise-ise
dan di beberapa lokasi lain.
Atas prestasi inilah, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mendapatkan penghargaan Energi Prabawa dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) yangdiserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bapak Ir. Jero Wacik, SE kepada
Bupati Gayo Lues H. Ibnu Hasim, S.Sos, MM di Jakarta.
Sektor Industri Kreatif dan Kuliner
Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang kaya akan budaya. Sebagai daerah
yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
terus melestarikan berbagai hal yang berkaitan dengan adat istiadat Gayo maupun
hasil kerajinan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, usaha pelestarian ini juga
bermanfaat untuk menciptakan suatu iklim industri rumah tangga yang nantinya
diharapkan akan menjadi nilai jual tersendiri sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa hasil kerajinan rumah tangga yang telah dikenal luas hingga Kabupaten Aceh
Tenggara maupun dalam skala nasional diantaranya kerajinan kerawang Gayo, tikar,
sumpit (tape), sapu ijuk dan kerajinan gerabah.
Selain indusrti rumah tangga kreatif, Gayo Lues juga kaya akan kuliner yang cita rasanya
lezat dan khas. Penganan khas Gayo merupakan penganan yang sehat karena terbuat
dari bahan-bahan alam yang segar. Makanan khas Gayo yang hampir tiap hari dapat
ditemui adalah lauk seperti cicah, yang terdiri atas beberapa jenis cicah (tergantung
pada bahan yang dipakai), diantaranya cicah lembacan, cicah kayu tengango, cicah
terong angur, cicah dengke, cicah legob, cicah ungke, dan cicah ulung ketumer. Selain
itu ada pula iken pengat, iken asam jaing, dan riyes. Di lain sisi, ada pula penganan
yang khusus dibuat di hari-hari tertentu seperti lebaran, pesta pernikahan, maupun
dalam perayaan maulid, diantaranya gutel, due kali, sagon, lepat dan lemang durin.

Potensi Sumber Daya Manusia
Urang Gayo atau bangsa Gayo merupakan
manusia yang religius, berbudaya dan cerdas.
Peradaban Gayo telah dimulai sebelum adanya
peradaban di pesisir Aceh. Hal ini dibuktikan
dengan ditemukannya fosil manusia beserta
peralatan hidupnya di Loyang Mendale, Aceh
Tengah yang telah berusia antara 3600-7400
tahun (hasil uji carbon BALAR Medan). Hal ini
juga sekaligus mematahkan doktrin lama yang
menyatakan bahwa Urang Gayo merupakan
keturunan dari batak ke-27. Sekarang mulai
diadakan kajian untuk membuktikan bahwa
sebenarnya orang Karo dan Bataklah yang
merupakan keturunan dari orang Gayo. Dan
dari sudut pandang lain, dapat dikatakan
bahwa sebenarnya orang Gayolah yang
merupakan penduduk asli daerah Aceh bukan
sebaliknya.
Islam masuk pertama kali ke Gayo Lues juga sebelum berdirinya Kerajaan Islam
Samudera Pasai. Ini dibuktikan dengan dibangunnya mesjid pertama di Gayo Lues
bahkan mungkin di Aceh (Mesjid Asal Penampaan) pada awal abad ke-13 Masehi.
Kemungkinan yang menyebarkan Islam ke wilayah Gayo Lues pertama kali tersebut
berasal dari Barus, Sumatera Utara. (Sabela Gayo, 2011)
Kabupaten Gayo Lues yang hampir 95 persen penduduknya beretnis Gayo, merupakan
daerah yang hampir 99 persen masyarakatnya beragama Islam, sedangkan 1 persen
sisanya merupakan masyarakat pendatang yang mencari nafkah di Gayo Lues. Namun
begitu, sikap toleransi orang Gayo yang begitu kental, membuat terciptanya kehidupan
beragama yang harmonis dan saling menghormati. Di seluruh kampung di Gayo Lues
telah berdiri minimal 1 (satu) buah mesjid ditambah sebuah menasah yang biasanya
dipakai sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah kampung, dan sebagai tempat
kajian dan belajar Alqur’an.
Orang Gayo memiliki bahasa sendiri yang biasa disebut bahasa Gayo. Bahasa Gayo
sendiri memiliki perbedaan sangat jauh dengan bahasa Aceh, oleh karenanya orang
Gayo tidak mau dikatakan sebagai orang Aceh. Bahasa Gayo terbagi dalam beberapa
kelompok dialek yang disebabkan oleh tersebarnya wilayah tempat tinggal orang Gayo.
Namun yang membedakannya hanya sebatas pada dialek dan beberapa penggunaan
kata. Beberapa kelompok dialek tersebut antara lain, Gayo Lut (banyak dipakai
masyarakat Gayo yang berdiam di sekitar Danau Laut Tawar, Aceh Tengah), Gayo Deret
(Linge, Aceh Tengah), Gayo Lues (seluruh Gayo Lues, dan sebagian Aceh Tenggara),
Gayo Lokop (Serbejadi, Aceh Timur), dan Gayo Kalul (Aceh Tamiang).
Pendidikan
Sebagai masyarakat agraris, terdapat pemahaman yang berkembang di kalangan
orang Gayo zaman dahulu, yang melarang anak-anaknya untuk bersekolah. Mereka
beranggapan bahwa bersekolah tidak memiliki kegunaan sama sekali. Mereka
lebih mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi petani, menurut mereka selain
tidak mengeluarkan biaya, kegiatan bertani dianggap lebih menjanjikan ketimbang
menghabiskan biaya dan waktu hanya untuk bersekolah.

Namun, anggapan usang seperti itu telah jauh berkembang dan berubah. Sekarang,
tingkat pendidikan masyarakat Gayo Lues telah berada pada tingkat dan mutu yang
baik dan berkualitas.
Sedangkan jika dilihat dari sisi kemampuan literasi, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk
Kabupaten Gayo Lues relatif jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi 10
tahun lalu. AMH Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2009 adalah sebesar 86,97 persen.
Sedangkan rata-rata lama bersekolah penduduk Kabupaten Gayo Lues adalah sekitar
8,71 tahun, jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 7,72 tahun.
Untuk terus meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Gayo Lues, maka pemerintah
melalui berbagai kebijakannya terus melaksanakan langkah-langkah strategis demi
tercapainya sumberdaya manusia Gayo Lues yang kompetitif, salah satunya dengan
peningkatan jumlah guru pada setiap tingkatan. Berikut rasio jumlah guru dan murid
pada tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Gayo Lues tahun 2010.

Kesehatan
Selain dengan jalan meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gayo
Lues juga terus meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan dan program. Hal ini dimaksudkan agar tercipta manusia Gayo Lues yang sehat,
tangguh dan cerdas, sehingga secara tidak langsung hal ini akan menjadikan Kabupaten
Gayo Lues sebagai daerah yang maju dan unggul. Angka Harapan Hidup masyarakat
Gayo Lues pada tahun 2010 adalah 67,8 tahun, yang artinya setiap penduduk yang
lahir pada 2010 memiliki probabilitas untuk hidup sampai usia 67,8 tahun. Artinya
tingkat kesehatan masyarakat Gayo Lues relatif sudah baik.
Untuk terus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gayo
Lues juga terus memacu peningkatan mutu dan jumlah tenaga medis dan kesehatan.
Sampai saat ini, Kabupaten Gayo Lues telah memiliki 24 orang dokter, 118 orang bidan,
149 orang perawat, 14 orang analis kesehatan masyarakat, 12 orang analis sanitasi
lingkungan, 7 orang analis laboratorium kesehatan, dan 4 orang analis gizi yang telah
menajdi pegawai tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

Ketenagakerjaan
Kualitas tenaga kerja erat kaitannya dengan pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan, maka semakin berkualitas pula tenaga kerja yang tersedia. Berikut jumlah
tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirinci
menurut pendidikan, dan gambaran mengenai persentase penduduk Gayo Lues yang
berada pada usia produktif kondisi pada tahun 2010.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur pencari kerja di Kabupaten Gayo Lues
masih didominasi oleh pencari kerja berijazah SMU sederajat dan D1-D3, ini artinya
kualitas pencari kerja di Gayo Lues relatif agak baik. Dan jika dilihat dari usia produktif
penduduk Gayo Lues, terlihat bahwa 60,53 persen dari total jumlah penduduk merupakan penduduk usia produktif.
Sektor Kesenian dan Kebudayaan
Masyarakat Gayo Lues adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat
dan nilai seni budaya. Kekayaan nilai budaya Gayo Lues merupakan aset yang telah
disadari oleh masyarakat dan pemerintah harus terus dilestarikan dan dikembangkan, sehingga pada gilirannya akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya.
Aspek budaya ini meliputi aspek kekerabatan, komunikasi, pemerintahan, pertanian,
kesenian dan lain-lain. Adat istiadat Gayo sebagai salah satu unsur dari kebudayaan
Gayo menganut prinsip kebersamaan, hal ini terlihat dari banyaknya pepatah Gayo
yang melambangkan hal tersebut, satu diantaranya adalah “kunul sara duk, ratip sara
anguk”. Selain itu, di dalam budaya Gayo terdapat pula suatu adat istiadat dalam
kehidupan persaudaraan yang lebih dikenal dengan tutur. Tutur dalam budaya Gayo
terkenal sangat kompleks sehingga diakui sebagai salah satu yang terbaik dalam budaya
nusantara. Tutur Gayo ini mengatur panggilan khusus untuk semua level persaudaraan
tergantung hubungan keluarganya.

Salah satu unsur unsur kebudayaan Gayo, yang sampai saat ini juga masih terjaga
keasliannya adalah Tari Saman. Tari Saman merupakan tari yang dimainkan oleh
dan khusus laki-laki yang biasanya dimainkan untuk memperingati hari-hari besar
keagamaan dan pada saat musim panen sebagai rasa syukur kepada Ilahi.Tari Saman
ini merupakan tari asli dari Gayo Lues, yang telah diakui oleh badan dunia UNESCO
sebagai warisan budaya dunia tak benda. Penasbihan ini telah dilaksanakan di Nusa
Dua, Bali, pada tanggal 24 November 2011. Selain tari saman ada juga tari bines yang
dimainkan khusus oleh perempuan yang biasanya dimainkan untuk menyambut tamutamu penting. Selain Saman dan Bines, terdapat pula kesenian didong yang biasanya
ditampilkan sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan antar kampung. Berbeda
dengan Didong Tepok Gayo Lut, Didong Gayo Lues hanya berupa senandung berirama
penuh makna dengan memakai kata-kata kiasan tanpa memakai tepukan.
Selain kesenian di atas, berkembang pula kesenian lain yang khusus ditampilkan pada
saat acara sinte kerje maupun sinte mate (pernikahan dan kemalangan) diantaranya
adalah, Didong Nalo, Malengkan (sahut-sahutan antara pihak yang datang dan tuan
rumah), dan Pepongoten (menangisi seseorang sambil memberikan kata-kata nasehatmaupun kata-kata perpisahan).
Mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya kesenian tradisional yang berkembang
di tengah-tengah masyarakat, budaya pop dunia sebagai efek dari globalisasi juga
mempengaruhi kreasi seni lokal. Salah satunya adalah dengan munculnya grup musik
atau lebih tepatnya grup band yang mulai eksis menampilkan karya-karya musik mereka, tidak hanya di panggung lokal namun juga telah merambah panggung regional.
Mereka adalah grup band Laskar Gayo dan grup band Kelamun yang masing-masing
digawangi oleh anak-anak muda Gayo Lues. Grup band ini memiliki ciri khas musik
yang berbeda, jika Laskar Gayo lebih banyak bermain di perpaduan antara kesenian
Gayo dan instrumen musik modern (dapat disebut beraliran ethnic), maka Kelamun
lebih mengedepankan permainan musik pop tapi dinyanyikan dengan cengkok khas
Gayo (pop Gayo, mengacu pada istilah aliran musik pop Melayu). Kedua band ini memiliki basis fans tersendiri, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah musik lokal
maupun nasional sehingga dapat menjadi kebanggaan daerah suatu saat nanti.
Sektor Olahraga
Sektor olahraga Kabupaten Gayo Lues utamanya cabang sepak bola telah mencatatkan
prestasi luar biasa hebatnya dalam kancah persepakbolaan nasional. Persatuan Sepakbola Gayo Lues (PSGL) menapaki kompetisi sepak bola nasional dari level terbawah
dimulai sejak divisi III PSSI. Namun, dengan penampilan konsisten, PSGL mampu setiap
tahun untuk terus promosi, hingga sekarang anak-anak Macan Leuser telah berada
pada kompetisi Divisi Utama PT. Liga Indonesia. Selain PSGL, prestasi sepak bola Gayo
Lues juga diukir oleh pelajar-pelajar Gayo Lues yang tergabung dalam Gayo FC yang
berlaga pada kompetisi Liga Aceh. Mereka berhasil tampil sebagai 4 (empat) besar
dalam kompetisi tahun 2011 lalu.

Sektor Pariwisata
Kabupaten Gayo Lues dianugerahi alam yang luar biasa indahnya. Daerah yang dijuluki
Negeri Seribu Bukit ini hampir selalu terselimuti kabut, sehingga beberapa kalangan
juga menyematkan sebutan Negeri Di Atas Awan kepada Kabupaten Gayo Lues. Sejalan dengan hal tersebut di atas, potensi pariwisata (terutama wisata alam) yang telah
ada terus digarap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues secara optimal. Daerah dengan
iklimnya yang sejuk ini, memiliki macam ragam objek wisata, baik berjenis agrowisata,
ekowisata, wisata sejarah maupun wisata budaya. Diantaranya adalah Masjid Asal
Penampaan, Makam Datok Pining, Atu Peltak Rikit Gaib, Bungalow Kedah, Genting
Highland, Cafe Blang Sere, Pemandian Kala Pinang, Tetanyoren Ni Iken Tongra, Air
Panas Serkil, Arung Jeram Aih Tripe, Air Terjun Rerebe, Air Terjun Akang Siwah, dan
banyak lagi yang lainnya.
Gayo Lues juga menyelenggarakan beberapa festival yang rutin diadakan tiap tahun
yang dapat dijadikan sebagai agenda wisata. Beberapa diantaranya adalah, Perayaan
Ulang Tahun Gayo Lues setiap bulan Maret, dan Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan
RI setiap Agustus. Berbagai even dilaksanakan dalam rangkaian festival tersebut, satu
diantaranya adalah pelaksanaan lomba pacuan kuda di Lapangan Pacuan Kuda Blang
Sere.

